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ITAP สวทช. ภาคเหนือ หนุน เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ สวทช. สกว. เดินหน้าหนุน SME ปี 3

สวทช. ภาคเหนือ เปิดประชุม “นวัตกรรมเพื่อชุมชน... ก.วิทย์ สวทช. เดินหน้านำาวิทย์ "สร้างคน แก้จน...

รมต. ก.วิทย์ฯ เปิดไทยแลนด์นาโนเทคพาวิลเลี่ยน... กสิกรไทย สวทช. สกว. หนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตอาหาร

ไบโอเทค สวทช. นำา รมต. ก.วิทย์ฯ
เยี่ยมชม Plant Factory ของญี่ปุ่น

เทยิน ฟรอนเทียร์ ยักษ์ใหญ่อุตฯ สิ่งทอญี่ปุ่น ตั้งศูนย์ R&D ที่อุทยานวิทย์ฯ

ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ NARO เสริมสร้าง
ความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหาร

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ผนึก มรภ.สวนสุนันฯ ติวเข้ม
“อาจารย์-นักศึกษา” สู่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

สวทช. ร่วมกับ มว. ผนึกกำาลังพัฒนา
“วิเคราะห์ทดสอบ-การมาตรฐาน”

รมต. ก.วิทย์ฯ พร้อมผู้บริหาร สวทช. และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ iCONM

สวทช. ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชัน จัดอบรมครู...
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ITAP สวทช.ภาคเหนือ หนุน เชียงใหม่ไบโอเวกกี้

นำ�วิทย์เสริมแกร่ง แปรรูปผักด้วยนวัตกรรม 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำ�นักง�นเครือข่�ย

ภ�คเหนือ ให้ก�รสนับสนุนผู้เชี่ยวช�ญในโครงก�รวิจัยและพัฒน�แก่ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำ�กัด ผู้ผลิตผักผลไม้อบแห้ง เพื่อร่วมศึกษ�กระบวนก�รผลิต

และวิจัยพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้หล�กหล�ยม�กขึ้น พร้อมแปรรูปผักด้วยนวัตกรรม ขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ด และเพิ่มท�งเลือกให้กับลูกค้�ที่รักสุขภ�พ 

บรษิทัฯ ไดค้ดัสรรวตัถดุบิจ�กโครงก�รหลวงม�ใชใ้นก�รผลิต ผ�่นกระบวนก�รแปรรปูให้แห้งโดยเครือ่งจกัรทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ผ่�นก�รคดิคน้และ

พฒัน�เครือ่งจกัรโดยทมีผูบ้ริห�รของบริษัท ซึง่เปน็กระบวนก�รเดยีวทีส่�ม�รถรกัษ�คณุค�่ส�รอ�ห�รไวไ้ดม้�กทีสุ่ด ควบคุมก�รผลติต�มม�ตรฐ�น GMP (ก�รผลติ

อ�ห�รต�มหลกัเกณฑท่ี์ด)ี และม�ตรฐ�น HACCP (ก�รรับรองระบบก�รวเิคร�ะหอ์นัตร�ยและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุในก�รผลติอ�ห�ร) โดยคว�มรว่มมอืระหว�่ง

ผู้ผลิตและมูลนิธิโครงก�รหลวงในก�รช่วยกันสร้�งมูลค่� เพิ่มให้กับผักผลไม้ที่มีม�กเกินคว�มต้องก�รของตล�ด ซึ่งเป็นก�รช่วยเกษตรกรช�วเข�อีกท�งหนึ่ง 

ซึง่ทีผ่่�นม�บรษัิทฯ มคีว�มตอ้งก�รทีจ่ะตอ่ยอดในก�รพัฒน�ผลติภัณฑใ์หม้คีว�มหล�กหล�ยม�กขึน้ และเพ่ิมท�งเลือกใหก้บัลูกค้�ทีร่กัสุขภ�พ ตลอดจนตอ้งก�ร

ให้บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองระบบต�มหลักม�ตรฐ�นส�กล จึงเป็นที่ม�ของโจทย์วิจัยจ�กบริษัทฯ สู่โปรแกรม ITAP สวทช. ด้วยก�รสรรห�ผู้เชี่ยวช�ญเพื่อแก้ไข

ปัญห�ดังกล่�ว ด้วยก�รแปรรูปผักด้วยนวัตกรรม เกิดเป็นสินค้�นวัตกรรมของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผักอัดเม็ดไบโอเวกก้ี และเคร่ืองดื่มสมุนไพรไบโอเวกก้ี

เพื่อสุขภ�พ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11777-20180208-itap
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สวทช. - สกว. เดินหน้าหนุน SME ปี 3

อ�ห�รและเวชสำ�อ�ง ‘วิจัยได้...ข�ยจริง’ 

8 กุมภ�พันธ์ 2561 โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และ 

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลม�ศ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ร่วมลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจ ภ�ยใต้โครงก�ร “ก�รสนับสนุนก�รวิจัย

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พของผู้ประกอบก�รขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง ในกลุ่มอุตส�หกรรมอ�ห�รและอุตส�หกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3” เพ่ือมุ่งเน้นให้คว�ม

ช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SME ในด้�นก�รสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบก�รบูรณ�ก�ร ด้วยก�รสร้�งองค์คว�มรู้ที่เหม�ะสมผ่�นกระบวนก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีร่วมกับก�รจัดก�รด้�นธุรกิจ ก�รศึกษ�ข้อมูลท�งก�รตล�ดเบื้องต้นและก�รพัฒน�ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภ�ยใต้แนวคิด “วิจัยได้...ข�ยจริง” 

จ�กกลไกก�รทำ�ง�นของโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. และชุดโครงก�รก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ Innovative house 

ฝ่�ยอุตส�หกรรม สกว. โดยก�รจัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย คณ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยทั้งภ�ครัฐและเอกชน เพ่ือศึกษ�วิจัยให้กับผู้ประกอบก�ร SME 

ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร เครื่องสำ�อ�งและเวชสำ�อ�ง

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11778-20180208-1-itap
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สวทช. ภาคเหนือ เปิดประชุม 

“นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคม
แห่งก�รแบ่งปันคว�มรู้” 

9 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ� จังหวัดเชียงใหม่ : กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) โดย สวทช.ภ�คเหนอื สถ�บนัก�รจดัก�รเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (สท.) จดัง�น

ประชุมวิช�ก�รและนิทรรศก�ร สวทช.ภ�คเหนือ ประจำ�ปี 2561 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิรเิลศิวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เปน็ประธ�นเปิดง�น และน�ยชูชีพ พงษ์ไชย 

หัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัดเชียงใหม่ให้ก�รต้อนรับ ภ�ยใต้ชื่อง�น “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งก�รแบ่งปันคว�มรู้” เสริมแกร่งรุกหน้�ตอบโจทย์นโยบ�ยไทย

แลนด์ 4.0  ด้วยแนวคิด NSTDA Beyond Limits หรือ “นวัตกรรมเหนือค�ดหม�ย พลิกโฉมอุตส�หกรรมไทย 4.0”

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11779-20180209-nstda- beyond-limits
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ก.วิทย์ฯ สวทช. เดินหน้า
นำาวิทย์ "สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง"

อุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ ์

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เดินหน้�สนับสนุนและ

เสริมคว�มเข้มแข็งให้อุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ นำ� “วิทย์ สร้�งคน” ผ่�นโครงก�รพัฒน�ทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ร่วมกับสถ�บันก�รศึกษ�และภ�คเอกชน 

หนุนเศรษฐกิจด้วย “วิทย์แก้จน” สร้�งอ�ชีพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้คนรุ่นใหม่และชุมชน และเพิ่มศักยภ�พ “วิทย์ เสริมแกร่ง” ด้วยผลง�นวิจัยนวัตกรรมโรงเรือน

เกษตรอัจฉริยะสำ�หรับปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เปิดเผยว่� อุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตส�หกรรม

ต้นน้ำ�ท่ีสำ�คัญ ก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภ�พส่งผลโดยตรงต่อปริม�ณและคุณภ�พของผลผลิตท�งก�รเกษตร เมล็ดพันธุ์เป็นสินค้�เกษตรที่มีมูลค่�สูงและมี

ผลกระทบต่อร�ยได้ของเกษตรกร และอุตส�หกรรมซึ่งไทยมีศักยภ�พที่จะเป็นศูนย์กล�งเมล็ดพันธุ์โลก (Seed Hub) ที่ผ่�นม� สวทช. โดยสถ�บันก�รจัดก�ร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริมคว�มเข้มแข็งให้กับอุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ด้วย ก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เข้�ไปเชื่อมโยงและถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร และชุมชนอย่�งต่อเนื่อง

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11782-20180209
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รมต. ก.วิทย์ฯ เปิดงาน!
ไทยแลนด์นาโนเทคพาวิลเลี่ยน
ง�น nano tech 2018 โตเกียว

14 กุมภ�พันธ์ 61 ณ Tokyo Big Sight (โตเกียวบิ๊กไซต์) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธ�นเปิดง�น Thailand Nanotechnology Pavilion ในง�นประชุมวิช�ก�รและนิทรรศก�ร The 17th International Nanotechnology 

Exhibition and Conference (nano tech 2018) โดยมี ฯพณฯ น�ยบรรส�น บุนน�ค เอกอัครร�ชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเปิดง�น พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ 

ศริเิลิศวรกุล ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) ศ. ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รน�โนเทค ศ. นพ.สริฤิกษ์ 

ทรงศิวิไล เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช. และผู้บริห�รหน่วยง�น

ภ�ครัฐ และภ�คเอกชน

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11788-20180214nano-tech-2018
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กสิกรไทย สวทช. สกว. หนุนวิจัย
พัฒน�นวัตกรรมผลิตอ�ห�ร

ธน�ค�รกสิกรไทย จับมือ สวทช. และ สกว. หนุนเอสเอ็มอีใช้นวัตกรรมสร้�งโอก�สท�งธุรกิจ ร่วมจัดโครงก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมสำ�หรับธุรกิจ

ผลิตอ�ห�ร อัพคว�มรู้โดยผู้เชี่ยวช�ญตัวจริงในแต่ละธุรกิจ พัฒน�ฝีมือจ�กก�รอบรมเชิงลึก พร้อมโอก�สรับเงินร�งวัล 100,000 บ�ท เงินทุนในก�รวิจัยและ

พัฒน�นวัตกรรม รวมถึงก�รเข้�ช่องท�งจัดจำ�หน่�ย เพ่ือเสริมคว�มแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบก�รธุรกิจผลิตอ�ห�รสนใจสมัครเข้�ร่วมโครงก�รได้ต้ังแต่วันนี้ท่ี 

www.ksmegoodtogreat.com 

น�ยสุรัตน์ ลีล�ทวีวัฒน์ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รกสิกรไทย เปิดเผยว่� ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อ�ห�รเป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมหลักที่ประเทศไทยมี

คว�มเชี่ยวช�ญส�ม�รถผลิตส่งข�ยได้ทั่วโลก โดยในปี 2560 ธุรกิจผลิตอ�ห�รมีมูลค่� 619,201 ล้�นบ�ท และค�ดว่�ในปี 2561 จะมีมูลค่� 653,267 ล้�นบ�ท 

เติบโต 4.50-6.50% ซึ่งถือว่�เป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศม�ก 

ด้วยเหตุนี้ ธน�ค�รกสิกรไทย จึงร่วมกับสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) 

ดำ�เนินโครงก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมสำ�หรับธุรกิจผลิตอ�ห�ร โดยมีวัตถุประสงค์ตรงกันคือต้องก�รสนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีนำ�ง�นวิจัยและ

นวัตกรรมม�เพิ่มศักยภ�พธุรกิจ ที่สำ�คัญคือต้องก�รผลักดันให้ผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีที่เข้�ร่วมโครงก�รส�ม�รถพัฒน�สินค้�ด้วยง�นวิจัยและนวัตกรรมได้จริง

หลังจบโครงก�ร

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11789-20180214-1

มีนาคม 2561 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12
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เทยิน ฟรอนเทียร์ ยักษ์ใหญ่อุตฯ สิ่งทอญี่ปุ่น

ปักธงตั้งศูนย์อาร์แอนด์ดี ที่อุทยานวิทย์ฯ
มุ่งวิจัยร่วม สวทช. พัฒน�นวัตกรรมเส้นใยน�โนสมบัติพิเศษเสริมแรง

สร้�งโอก�สขย�ยตล�ดวัสดุไฮเทค 

ณ กรงุโตเกียว ประเทศญีปุ่่น : ดร.สวุทิย์ เมษินทรีย ์รัฐมนตรวี�่ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้มดว้ย ดร.ณรงค ์ศริเิลิศวรกลุ ผูอ้ำ�นวยก�ร 

สวทช. และผูบ้รหิ�รหนว่ยง�นภ�ครัฐและเอกชน เข�้เย่ียมชม บริษัท เทยนิ ฟรอนเทยีร ์จำ�กัด (Teijin Frontier Co., Ltd.) บรษิทัขน�ดใหญใ่นอตุส�หกรรมผลิตภณัฑ์

สิ่งทอของประเทศญี่ปุ่น และร่วมลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กับบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำ�กัด 

ในก�รจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒน� ที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี เพื่อดำ�เนินกิจกรรมวิจัยและพัฒน�ด้�นวัสดุและสิ่งทอร่วมกับนักวิจัยน�โนเทค 

สวทช. สำ�หรับขย�ยตล�ดต่อไป โดยมีน�ยสึเนะฮิโระ โอก�วะ เจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำ�กัด ร่วมด้วยน�ยยูกิฮิโระ ชิเกะมุระ ผู้จัดก�ร

ทั่วไปฝ่�ยเทคโนโลยีและก�รผลิต น�ยโยชิฮิสะ ค�ว�ฮ�ระผู้จัดก�รทั่วไปแผนกก�รผลิตและควบคุมคุณภ�พ บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำ�กัด เข้�ร่วมลงน�ม

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11804-20180215
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ไบโอเทค สวทช. นำา รมต. ก.วิทย์ฯ 

เยี่ยมชม Plant Factory ของญี่ปุ่น
มุ่งผลักดันอุตส�หกรรมเกษตร

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ดร.สวุทิย์ เมษนิทรยี ์รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้มดว้ย ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแหง่ช�ต ิ(สวทช.) ดร.สมวงษ์ ตระกลูรุ่ง ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภ�พแหง่ช�ต ิ(ไบโอเทค) ผูบ้รหิ�ร สวทช. และหนว่ยง�น

ภ�ครัฐ และเอกชน เข้�เยี่ยมชม Plant Factory ของบริษัท 808 Factory ณ เมืองชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Katashi Kai, general manager of 808 

Factory Shinnippou LTD. และ Prof. Toyoki Kozai ประธ�นสม�คม Plant Factory และผู้เชี่ยวช�ญด้�น Plant Factory จ�กมห�วิทย�ลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 

ให้ก�รต้อนรับ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11806-20180216-naro
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ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ NARO 
เสริมสร้�งคว�มยั่งยืนด้�นเกษตรและอ�ห�ร 

16 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และอุปทูตเชิดช�ย 

ไช้ไววิทย์ ร่วมเป็นสักขีพย�นก�รลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�ง สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กับ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Akihiro Sasaki รองประธ�นที่ปรึกษ�

อ�วุโส NARO เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒน�ในส�ข�เทคโนโลยีชีวภ�พสู่ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�รอย่�งยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11806-20180216-naro
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ผนึก 
มรภ.สวนสุนันฯ ติวเข้ม

“อ�จ�รย์-นศ.” สู่ผู้ประกอบก�รธุรกิจซอฟต์แวร ์

19 กุมภ�พันธ์ 2561 ที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี เขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พ�ร์ค และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� ร่วม

แถลงข่�วก�รลงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มร่วมมือ โครงก�รด้�นก�รพฒัน�ทกัษะก�รเปน็ผูป้ระกอบก�รด�้นธรุกจิเทคโนโลยซีอฟตแ์วร ์โดย ดร.ฐิต�ภ� สมตินินท ์

รองผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นประธ�นแถลงข่�วเปิดง�น พร้อมด้วยน�ยเฉลิมพล ตู้จินด� ผู้อำ�นวยก�ร

อ�วุโสฝ่�ยบริห�รซอฟต์แวร์พ�ร์ค รศ. ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� ผศ. ดร.นิพนธ์ ศศิธรเส�วภ� คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์

และสังคมศ�สตร์ ภ�ควิช�สังคมศ�สตร์ กลุ่มส�ข�วิช�ส�รสนเทศศ�สตร์ และคณ�อ�จ�รย์ นักศึกษ�เข้�ร่วมง�น

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11808-20180219-mou
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รมต. ก.วิทย์ฯ พร้อมผู้บริหาร สวทช. และคณะ
เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเวชศ�สตร์น�โน (iCONM) 

ของญี่ปุ่น หวังต่อยอดคว�มร่วมมือวิจัยและพัฒน�
ด้�นสุขภ�พและก�รแพทย์ 

ณ กรงุโตเกียว ประเทศญีปุ่่น : ดร.สวุทิย์ เมษนิทรีย ์รัฐมนตรวี�่ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีพรอ้มดว้ย ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช. และคณะ 

เข้�เยี่ยมชม Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) หรือศูนย์นวัตกรรมเวชศ�สตร์น�โน ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นองค์กรวิจัยและพัฒน�

ด้�นสุขภ�พและก�รแพทย์ที่มีคว�มทันสมัยและรุดหน้�อย่�งม�กแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งห�รือเพื่อต่อยอดคว�มร่วมมือในก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ด้�นสุขภ�พและก�รแพทย์ระหว่�งกันในอน�คต

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11822-20180216-iconm
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สวทช. - มว. ผนึกกำาลังพัฒนา 
“วิเคราะห์ทดสอบ-การมาตรฐาน”
ลดต้นทุนก�รผลิต พัฒน�ผลิตภัณฑ์มูลค่�สูง 

20 กุมภ�พันธ์ 2561 ทีอ่�ค�รกลุม่นวตักรรม 2 ท�วเวอร์ด ีอทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธ�นี : กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีสำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC : NSTDA Characterization and Testing Service 

Center และสถ�บันม�ตรวิทย�แหง่ช�ต ิ(มว.) รว่มแถลงข�่วก�รลงน�มบันทึกขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืพฒัน�กระบวนก�รวเิคร�ะหท์ดสอบ เพือ่ยกระดบัม�ตรฐ�น

ก�รทดสอบเสรมิแกรง่อตุส�หกรรมไทยตอบโจทยไ์ทยแลนด ์4.0 โดยม ีดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ

(สวทช.) น�งอัจฉร� เจริญสุข ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ (มว.) รวมทั้งเจ้�หน้�ที่และนักวิจัยของทั้ง 2 หน่วยง�นเข้�ร่วมง�น

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11823-20180220-nctc
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สวทช. ร่วมกับ สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น

จัดอบรมครูปฐมวัยพัฒนาสื่อคณิตฯ

ในโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย 

7 กุมภ�พันธ์ 2561 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยฝ่�ยวิช�ก�รและกิจกรรมพัฒน�เย�วชนวิทย�ศ�สตร์ ร่วมกับ 

สถ�บันออริโก เอ็ดดูเคชั่น ประเทศออสเตรเลีย จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ประเทศไทย จำ�นวน 50 คน จ�ก 18 

โรงเรยีนในเครอืข�่ย สวทช. ท�งด�้นก�รออกแบบสือ่ก�รเรียนรู้และเกมก�รศกึษ�ท�งคณติศ�สตร ์ณ บ�้นวทิย�ศ�สตรส์รินิธร อทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย 

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พครูท�งด้�นก�รสอนคณิตศ�สตร์เด็กปฐมวัย

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11824-20180207-2
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ยกระดับ “วิเคราะห์ทดสอบ”
เสริมแกร่งอุตสาหกรรม

ลดต้นทุนการผลิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ละมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ปัญหาสำาคัญของการสร้างผลงานนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน คือ 

ขาดกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล่านั้น จนทำาให้ผลงาน

ไม่สามาถนำาไปสู่การใช้งานได้ ซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจ คือ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่าย

ในการวเิคราะห์ทดสอบเกือบ 40,000 ลา้นบาท และกวา่ร้อยละ 40 มกีารส่งผลงาน

นวัตกรรมไปวิเคราะห์ทดสอบที่ต่างประเทศ ดังนั้นการเสริมการรับรองเรื่อง

คุณภาพ มาตรฐานต่างๆ ในประเทศไทยจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วย

ผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และได้รับการยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ และลดเงินตราที่ภาคเอกชนส่งไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศ

ลงได้

ล่�สุดเป็นท่ีน่�ยินดีว่� 2 หน่วยง�นภ�ยใต้กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี ฝ่�ยแรกนั้นคือ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) หน่วยง�นซึ่งผลิตผลง�นวิจัยและพัฒน�และนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ 

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สวทช.เริ่มลงทุนสร้�ง ศูนย์บริก�ร

วิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing 

Service Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่�สินค้�

บริก�ร และนวัตกรรมเหล่�นั้น มีคุณภ�พต�มที่กำ�หนดและนำ�ไปใช้ง�นในภ�ค

ส่วนต่�งๆ ได้

อย่�งไรก็ต�มภ�ยใต้ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบน้ัน ต้องให้แน่ใจว่�ผลก�ร

ทดสอบนั้นเป็นที่ยอมรับต�มม�ตรฐ�นส�กล สวทช. จึงต้องทำ�ง�นร่วมกับอีก

ฝ่�ยหนึ่ง คือ สถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ (มว.) ซึ่งเป็นสถ�บันหลักของประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องกับด้�นม�ตรวิทย� เพื่อก�รันตีได้ว่� ม�ตรฐ�นก�รวัดต่�งๆ มีคว�ม

แม่นยำ�ในระดับส�กล

ทั้งนี้ 2 หน่วยง�นจึงได้ทำ�ง�นร่วมกันโดยบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

พฒัน�กระบวนก�รวเิคร�ะหท์ดสอบเพือ่ยกระดบัม�ตรฐ�นก�รทดสอบเสรมิแกรง่

อุตส�หกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ 2561 ที่ผ่�นม�

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่�วว่� สวทช. ได้สนับสนุนก�รทำ�วิจัยและพัฒน�

ผลติภณัฑท์ัง้ภ�ครฐัและเอกชนในอุตส�หกรรมต�่งๆ ดว้ยก�รเปดิใหบ้รกิ�รด�้น

ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบผ่�นศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Charac-

terization and Testing Service Center) เพื่อให้บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบต�ม

วิธีม�ตรฐ�นต่�งๆ ด้วยเคร่ืองมือวิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัย มูลค่�สูง พร้อมด้วย

หอ้งปฏบิตักิ�รทีม่กี�รควบคมุคณุภ�พใหเ้ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นส�กล ทำ�ใหไ้ดผ้ล

ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบที่มีคว�มน่�เชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ� และให้บริก�รรวดเร็ว 

ด้วยก�รดำ�เนินก�ร 7 วัน 24 ชั่วโมง นอกจ�กนี้ยังมีเจ้�หน้�ที่ห้องปฏิบัติก�รที่มี

คว�มเชี่ยวช�ญ ทำ�ให้ สวทช. มีขีดคว�มส�ม�รถวิเคร�ะห์ทดสอบง�นที่ซับซ้อน

ได้ ถือเป็นศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ในด้�นก�รบริก�ร

วิเคร�ะห์ทดสอบ
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ปัจจุบนั สวทช. และภ�คเอกชนในอทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย รวมถึง

เครือข่�ยและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องให้คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นในด้�นก�ร

วิเคร�ะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และม�ตรฐ�นช้ินง�นที่สร้�งคว�มน่�เชื่อถือใน

ผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒน�บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ท่ีทันสมัย 

และก�รตรวจประเมินให้ก�รรับรองที่ได้ม�ตรฐ�นส�กลให้กับภ�คเอกชนและ

หน่วยง�นของรัฐ ทั้งม�ตรฐ�น ISO ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (มอก.)   

และม�ตรฐ�นเฉพ�ะท�งอืน่ๆ โดย สวทช. มีเคร่ืองมือวเิคร�ะหท์ดสอบขน�ดใหญ่

เพ่ือรองรบัก�รวิเคร�ะห์ทดสอบง�นวจิยัและพฒัน�ครอบคลมุหล�ยอตุส�หกรรม 

รวมทั้งสนับสนุนก�รทำ�วิจัยที่มีนักวิจัยและเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์ที่ทันสมัย 

และพัฒน�ผลติภณัฑส์นิค�้มูลค่�สงูให้กบัภ�ครัฐและเอกชนในหล�ยอุตส�หกรรม 

เช่น อุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร อุตส�หกรรมสุขภ�พและก�รแพทย์ 

อุตส�หกรรมหุ่นยนต์และแมค�ทรอนิกส์ อุตส�หกรรมย�นยนต์และชิ้นส่วน

ย�นยนต์ เป็นต้น”

น�งอัจฉร� เจริญสุข ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันม�ตรวิทย�แห่งช�ติ (มว.) 

กล�่วว�่ ก�รลงน�มคว�มรว่มมอืกบัศนูยบ์ริก�รวเิคร�ะหท์ดสอบ สวทช. ในครัง้นี้

จะเป็นก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นและก�รยอมรับในระดับส�กลให้กับง�นบริก�รด้�น

วิเคร�ะห์และทดสอบของ สวทช. และหน่วยง�นที่ม�ใช้บริก�รได้อีกท�ง เพร�ะ

สถ�บันม�ตรวทิย�แห่งช�ตถิอืเปน็หนว่ยง�นหลกัของช�ต ิทีมี่หน�้ทีใ่นก�รพฒัน�

ม�ตรฐ�นก�รวัดแห่งช�ติให้เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล และถ่�ยทอดค่�คว�ม

ถกูตอ้งของก�รวดัไปสูก่จิกรรมก�รวดัต�่งๆ ในประเทศอยูแ่ลว้ ซึง่บทบ�ทหน�้ที่

ของ มว. ยงัครอบคลุมไปถงึกจิกรรมก�รสนบัสนุนก�รวเิคร�ะหท์ดสอบในก�รทำ�

วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ทั้งภ�ครัฐและเอกชนอีกด้วย

คว�มร่วมมือ สวทช. และ มว. เพื่อร่วมกันพัฒน�กระบวนก�รวิเคร�ะห์

ทดสอบในครั้งนี้ มีทั้งก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล คว�มรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำ�เป็น

ในก�รวดั วเิคร�ะห ์และทดสอบ ยกระดบัม�ตรฐ�นก�รวเิคร�ะหท์ดสอบ รวมถงึ

เปน็เพิม่โอก�สรว่มกนั ในก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหอ้งปฏบิตักิ�รวเิคร�ะห์ทดสอบ

ให้ได้ม�ตรฐ�น ISO 17025 ซึ่งจะทำ�ให้ศักยภ�พก�รวิเคร�ะห์ทดสอบในประเทศ

เทยีบเท�่ม�ตรฐ�นส�กล ลดต้นทุนของภ�คเอกชนในก�รส่งตัวอย�่งไปวเิคร�ะหท์ี่

ต�่งประเทศ เกดิประโยชนต์อ่อตุส�หกรรมเป�้หม�ยต�่งๆ ทีร่ฐับ�ลมุง่เป�้ในก�ร

พัฒน�ท้ังอุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร อุตส�หกรรมสุขภ�พและก�รแพทย์ 

อุตส�หกรรมหุ่นยนต์และแมค�ทรอนิกส์ อุตส�หกรรมย�นยนต์และช้ินส่วน

ย�นยนต์ และอุตส�หกรรมอ่ืนๆ พร้อมขับเคล่ือนก�รวิจัยและพัฒน�เศรษฐกิจ 

เพือ่ยกระดบัม�ตรฐ�นก�รทดสอบและเสรมิคว�มเขม้แขง็ใหก้บัอตุส�หกรรมไทย

สร้�งผลิตภัณฑ์จ�กวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตอบโจทย์

ไทยแลนด ์4.0 และยกระดบัสู่ม�ตรฐ�นส�กลสร�้งขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั

ของประเทศบนเวทีก�รค้�โลก

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

NSTDA Characterization andTesting Service Center (NCTC)

Tel.: 02-117-6850, 02-117-6852-57

Fax: 02-117-6851

Email: nctc@nstda.or.th

Website: www.nctc.in.th
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• ซอฟต์แวร์พาร์ค และ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม ผุดโครงการ

ประกวดแอนิเมชันเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 3 ชิงรางวัลมูลค่า

รวม 260,000 บาท

เขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พ�ร์ค) สวทช. และ

บรษิทัเวล็ธ ์แมเนจเมน้ท ์ซสิเทม็ จำ�กดั ขอเชญินกัเรียน นิสตินักศกึษ� และบคุคล

ทั่วไป เข้�ร่วมส่งผลง�นประกวดพัฒน�ก�ร์ตูนแอนิเมชันในโครงก�ร Software 

Park - WealthMagik เงินออมสร้�งช�ติ Awards Season 3 ภ�ยใต้หัวข้อ “สนุก 

และง่�ยกับกองทุนรวม” เพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นเทคโนโลยีรวมถึงตระหนัก

รู้เรื่องก�รว�งแผนก�รเงินเพ่ืออน�คตที่ดี และก้�วสู่สังคมสูงวัยได้อย่�งมั่นคง 

ชิงโล่เกียรติยศพร้อมทุนก�รศึกษ�และเงินร�งวัล มูลค่�รวมถึง 260,000 บ�ท

น้องๆ ประเภทนักเรียน-นิสิตนักศึกษ� และประเภทบุคคลทั่วไป ส�ม�รถ

สมัครเข้�ร่วมส่งผลง�นประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 61 ลงทะเบียน

และศึกษ�ข้อมูลได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ 

www.swpark.or.th โดยจะประก�ศผลผู้ชนะเลิศในเดือน ก.ย. 61 

สอบถ�มโทร. 0 2861 4830 ต่อ 510, 629 หรือ สอบถ�มโทร. 0-2564-8000

• เชิญร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่

โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วย

เทคโนโลยี" 

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบก�รเข้�ร่วมฟังสัมมน� ฟรี ในหัวข้อ"ปลุก

กระแสผู้ประกอบก�รสู่โรงง�นอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีน�คม 2561 เวล� 08.30 - 16.30 น. ณ 

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำ�นักวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

รับสมัครจำ�นวนจำ�กัด 40 ท่�น เท่�นั้น!! สมัครฟรีได้ที่อีเมล์ panita@

nstda.or.th (พนิต� ศรีประย่�) หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 

(มือถือ 063-915-6656) หมดเขตรับสมัคร 26 มีน�คม 2561
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• กิจกรรม STEAM Kindergarten Summer Camp 3 สำาหรับเด็กและเยาวชนระดับอนุบาล

19-21 มีน�คม 2561 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.

• ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ (First Step to Become a Scientist) สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียน

     จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

19-21 มีน�คม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 (แผนการ

เรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

20 มีน�คม 2561 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร และศูนย์แห่งช�ติ สวทช.

• กจิกรรมสัมภาษณค์ดัเลือกนกัเรยีนเขา้รว่มโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีำาหรบัเดก็และเยาวชน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง) 

17-18 มีน�คม 2561 ณ สำ�นักวิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร อ�ค�รวิช�ก�ร 2 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี และโรงเรียนอุดรพิทย�นุกูล อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 

โดยง�นส่งเสริมและพัฒน�เด็กและเย�วชนที่มีศักยภ�พสูง (JSTP)

• จดัหลักสตูรฝกึอบรมและสมัมนาเรือ่ง Basic/Advanceed Engineering for Automotive Course และแชรป์ระสบการณจ์าก

วิศวกร นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำาจากประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น

21-23 มีน�คม 2561 ณ ห้องบรรย�ย 2 บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธ�นี โดยง�นพัฒน�บัณฑิตวิจัยและ

บุคล�กรวิจัยระดับสูง (GSD) ร่วมกับ สถ�บันวิทย�ก�ร (สวทช.)

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 3 นำาเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20

26-29 มีน�คม 2561 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย และ อ.แก่งกระจ�น จ.เพชรบุรี โดยง�นส่งเสริมและพัฒน�เด็กและ

เย�วชนที่มีศักยภ�พสูง (JSTP)


